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ROMÂNIA 

JUDEȚUL PRAHOVA  

CONSILIUL JUDEȚEAN 

  

PROCES – VERBAL 

al ședinței de îndată a Consiliului județean Prahova 

din data de 25 aprilie 2019, ora 13,30 
 

 La ședința Consiliului județean, convocată prin dispoziția nr. 136 din 24.04.2019, 

a președintelui Consiliului județean Prahova, au fost prezenți domnul Bogdan Andrei 

Toader, președintele Consiliului județean Prahova și următorii 26 consilieri județeni: 

Sfîrloagă Ludmila, Pătrașcu Vasile, Ardeleanu Georgiana Anca, Ardeleanu Vasile, 

Ciolac Dan, Dumitru Mihaela Carmen, Enescu Rareș Dan, Gâlcă Adrian, Ilie Mihai 

Viorel, Ionică Adrian, Ionică Eugen, Ionică Ion, Măruntu Nicolae, Necula Gheorghe, 

Nică Justinian Feodor, Pîrvu Ionel, Popescu Cristian, Popovici Elisabeta, Răducanu 

Nicușor, Soiu Mihail Iulian, Sprîncenatu Nicoleta, Stoian Sorin George, Toma Horia 

Victor, Tomoșoiu Adrian, Tudora Dorin și Viter David Andrei. 

Au lipsit doamnele consilier județean David Simona și Papuc Rodica Mariana și 

domnii consilieri județeni: Bănică Alexandru, Dumitru Cristian, Meșca Darius Dumitru, 

Neaga Gheorghe, Nistor Marian Tudor, Pințoiu Toma și Tudoran Lorin Gabriel.  

 De asemenea, la ședința Consiliului județean, au participat următorii invitați: dna 

Alina Georgiana Tincă, directorul executiv al Direcției juridic contencios și 

administrație publică; dl Corneliu Adrian Ioniță, directorul executiv al Direcției tehnice; 

dl Robert Adrian Stănescu, directorul executiv al Direcției servicii și achiziții publice; dl 

Marius Constantin Nicolae, directorul executiv al Direcției proiecte cu finanțare 

externă; dna Eliza Grecu, directorul executiv adjunct al Direcției economice și dl 

Alexandru Andron, șeful Serviciului transport din cadrul Direcției servicii și achiziții 

publice. 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

Bună ziua! 

Întrucât rugămintea domnului Horia Toma a fost să trecem peste Imnul de stat, de 

data aceasta, vă fac o scurtă recapitulare a situației care a impus convocarea acestei 

ședințe ,,de îndată” acum, cu o zi înainte de Vinerea Mare.  

Așa cum bine știți, am avut discuțiile legate de proiectul de termie, împreună cu 

primarul Municipiului Ploiești, Adrian Dobre, împreună cu domnul consilier Eugen 

Ionică. Au existat discuții între aparatele de specialitate ale celor două instituții, 

împreună cu Societatea ,,Veolia”, operatorul din acest moment. S-a agreat, într-un final, 

un model de act adițional la contractul existent, pe care l-am transmis către ,,Veolia”. 

Dumnealor l-au retransmis cu anumite modificări.  

Ieri, după amiază, s-a aprobat de către ANRE - formula de calcul a tarifului, 

pentru perioada următoare contractuală. Este o formulă, din punctul meu și al domnului 

primar Dobre, cât și a ,,Veoliei”, o formulă corectă de calcul, axată pe costurile la zi 

existente, luându-se în considerare plafonarea tarifului la gaz. Ceea ce trebuie menționat 

în acest act adițional sunt clauze de ambele părți, atât din partea concedentului, cât și 
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din partea concesionarului. În primul rând, trebuie să avem în vedere faptul că avem 

anumite obligații contractuale pe care ni le asumăm, cu privire la ceea ce înseamnă 

arzătoarele și ceea ce înseamnă coșul de fum. Obligații contractuale care trebuie 

îndeplinite într-un timp foarte scurt, dar pe care am spus că putem să reușim. 

În cer mii de scuze că întrerup acest scurt discurs! 

Nu am observat actul adițional aici?  

 

Dna Alina Georgiana Tincă 

Domnule președinte, nu l-am mai pus, pentru că am spus că până la 20 noiembrie 

2019 vom face toate modificările, în cazul în care vor mai fi... 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Da, corect, dar domnul George Pană, în ședință, i-a cerut domnului Adrian Dobre 

să vadă acest..., și mi se pare corect, întrucât nu este secret.  

 

Dna Alina Georgiana Tincă 

Nu este secret.  

Colegii mei, vă rog, actul adițional! 

  

Dl Bogdan Andrei Toader 

Poate sunt colegi care doresc să citească fiecare paragraf, să-l analizeze. 

 

Dna Alina Georgiana Tincă 

Îl punem la dispoziție. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Nu, și chiar nu vreau să fac un secret din acest act adițional. Presupun că... Și sunt 

anumite clauze pe care am încercat să vi le expun mai devreme: cea cu privire la 

modificarea de tarif și spune foarte clar în contract... 

Mă scuzați că voi căuta acest paragraf despre ajustarea tarifului. 

 

Dna Alina Georgiana Tincă 

La articolul 3.  

Uitați, articolul 3. 

 

Dl Eugen Ionică 

La obligațiile concesionarului. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

La obligațiile concesionarului, corect. Acolo trebuie să-l...  
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Bine, se face referire la asistența tehnică pentru obținere de finanțare din partea 

concesionarului. Investițiile despre care v-am făcut referire din partea concesionarului și 

ale concedentului. Concesionarul se obligă să investească 9 612 000 euro.  

Nu, mă scuzați! 

Pe durata concesiunii, se angajează să realizeze investiții de 17 milioane lei - în 

sursa de producție, și un milion lei în rețelele de distribuție. Deci noi suntem avantajați, 

pentru că în CET vor trebui să investească aproximativ 3 500 000 euro. 

 

Dl Nicușor Răducanu 

Se referă la sursa de producție, CET-ul sau direct…? 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Nu, în CET. A noastră. 

 

Dl Eugen Ionică 

Și mai este ceva ce trebuie spus și și-au asumat să facă mentenanța acelui arzător, 

cu tot cu turbină și să ni-l dea în stare de funcționare cu mentenanță și cu garanție...  

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Spune în felul următor: ,,concesionarul v-a achiziționa UCCC (Unitate de 

cogenerare în ciclu combinat) de la proprietarul acesteia, astfel încât la expirarea 

contractului, peste 3 ani și 14 zile, UCCC să devină bun de retur, adică îl vor lăsa acolo 

unde este - la CET. Odată cu UCCC, concesionarul va preda concedentului 

documentația tehnică aferentă, precum și planul previzional de realizare a lucrărilor 

principale de mentenanță, din care va rezulta numărul de ore de funcționare, până la 

următoarea lucrare de mentenanță capitală”.  

 

Dl Eugen Ionică 

Conform fișei este de doi ani de zile... 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Exact. Va mai putea să îl folosească următorul concesionar, fără să investească în 

el. 

Vă rog, domnule...! 

 

Dl Vasile Pătrașcu 

Domnule președinte, stimați colegi! Pentru că este o problemă destul de delicată, 

aceasta cu investiția, pe care trebuie să o facă ,,Veolia”, nu vorbim de investiții când 

zicem ,,reparații”. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Nu, s-a scos. 
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Dl Vasile Pătrașcu 

E diferență mare, iar acest TAG care nu e nici a lui ,,Veolia”, e închiriat de la 

,,Veolia România”, cum să investim, că în definitiv investim în el, când el îl repară și 

propune că îl repară cu două milioane și ceva de euro. Rog frumos, dacă se poate ca 

amendament, să discutăm cu altă ocazie aceste investiții pe care le face ,,Veolia”. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Așa a și rămas: că investițiile sunt propuse de 3 500 000 euro în CET, dar vom 

spune când vom ajunge la aceste investiții să nu fie făcute în mentenanța TAG-ului. 

 

Dl Eugen Ionică 

Aceea nu este investiție, nu este recunoscută din punct de vedere contabil. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Ca investiție - corect. 

 

Dl Vasile Pătrașcu 

Sau el pune trei saltele de vată minerală pe țeava acea și spune ,,investiție”. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Va trebui ca în această perioadă să ne aplecăm mai mult asupra monitorizării 

acestui contract. 

 

Dl Vasile Pătrașcu 

Chiar propun să angajăm un om acolo, care să fie al nostru, al Consiliului, care să 

urmărească activitatea ,,Veolia”, că așa ne-am trezit cu 33 milioane euro investiție. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Spun că au fost 25074 obligație contractuală și peste această obligație 

contractuală au mai fost încă 9 612 000 euro - în cei 15 ani, din 2004 până în 2019. 

 

Dl Nicușor Răducanu 

Avem o evidență a acestor...? 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Avem.  

Studiul pe care domnul primar, împreună cu subsemnatul, l-am comandat noi, 

Consiliul județean, împreună cu Consiliul municipal, dar noi l-am urmărit.  

Da, prezintă obiectivele, dar și ceea ce spune domnul vicepreședinte Pătrașcu este 

în mare parte corect. Au fost lucrări de mentenanță trecute ca și investiții prin acei bani. 

Și da, din acest motiv, nici nu am agreat să plătim acel studiu efectuat de ,,Deloitte”, 
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pentru că nu a reieșit ceea ce ne doream noi - o separare, o evidențiere clară a 

investițiilor, de lucrările de mentenanță.  

Alte condiții importante pe care noi am considerat că trebuie trecute în acest act 

adițional, până la realizarea investițiilor prevăzute la articolul 2.2.1. de mai sus:  

,,Concesionarul nu va putea fi ținut responsabil de neconformarea CET Brazi la 

obligațiile de mediu sau de eventualele consecințe ale neconformării inclusiv suportarea 

oricărui cost suplimentar sau pierderi de venituri din exploatare”.  

Aici este vorba de investițiile asumate de noi, și dacă nu vom realiza acele 

investiții, concesionarul nu va putea fi ținut responsabil de neconformarea CET Brazi la 

normele de mediu, pentru că acele investiții au cu prioritate această parte - partea de 

mediu. 

 

Dl Nicușor Răducanu 

În bugetul pe 2019 știu că sunt prinse arzătoarele. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Da. 

 

Dl Nicușor Răducanu 

Dar coșul de fum? 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Vă spun ce am... 

Împreună cu domnul primar, am convocat BERD-ul  la o discuție. S-au dus la 

CET, au intrat în CET, au făcut o analiză, vom primi din partea lor un studiu. Nu știu 

dacă știți, dar fondurile de la  BERD sunt destul de ușor de accesat. Prezintă o dobândă 

totuși, ca de la orice bancă, nu foarte mare, este Euribor-ul, plus 1%. Avantajul este că 

toate diligențele, inclusiv procedura de achiziție, este ținută de dumnealor pe normele 

europene. Nu trebuie să respecte SICAP, SEAP sau ce vreți dumneavoastră. Deci, ei țin 

licitația, studiu de fezabilitate, de absolut tot se ocupă dumnealor, la final, noi având 

doar să returnăm în zece ani de zile, sau depinde cum se va negocia, banii aferenți, dar 

din discuțiile pe care le-am avut, a reieșit faptul că într-un un an de zile este fezabil ca 

aceste investiții să fie făcute din fonduri de la BERD. 

 

Dl Vasile Pătrașcu 

Da, dar condițiile pe care ni le-au pus, și cum impune și acum... Tot ei au făcut 

studiu de fezabilitate, tot ei au dat firmele care să facă și vedeți ce rateuri am dat cu 

,,Hidro Prahova” că de aici ni se trage -  de la firma de consultanță, pe care ei ne-au 

obligat să o avem. Trebuie să fim atenți la treaba aceasta. 

 

Dl Eugen Ionică 

Nu cred că ei impun firmele pentru consultanță. 



6 
 

 

Dl Vasile Pătrașcu 

Ați auzit ce a spus domnul președinte. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Ei se vor ocupa de tot.  

 

Dl Eugen Ionică 

Au departament al lor, care este al lor, nu e firmă externă, ca să înțelegem. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

E firmă externă. 

 

Dl Eugen Ionică 

Este a lor și cu ea merg peste tot, în toată lumea aceasta. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Eu cred că sunt cei mai siguri bani, mai ales că ne ajută cu procedura. 

 

Dl Horia Victor Toma 

Am eu o întrebare, dacă se poate. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Vă rog! 

 

Dl Horia Victor Toma 

Rambursarea cum se va face - a creditului BERD? 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

În 10 ani. 

 

Dl Horia Victor Toma 

Bun. 

Va fi cotă BERD la tariful...? 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Nu. Doamne ferește! Este doar la Consiliu ca și o rată la orice credit pe care-l 

avem. 

 

Dl Horia Victor Toma 

Nu vă întreb întâmplător. Noi când am făcut în 1997 creditul cu BERD-ul, 

recuperarea s-a făcut prin… 
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Dl Bogdan Andrei Toader 

Ca să nu dați banii din bugetul primăriei. Nu, acum este ca orice credit accesat. 

Va trebui să muncim puțin asupra acestei finanțări și vă spun și de ce. De obicei, 

creditele oferite de dumnealor sunt peste 7 milioane euro, noi având acum o investiție 

de mai puțin - nu ajungem la 7 milioane. Sunt 12 milioane lei NOX-urile, care înseamnă 

undeva până în 3 milioane și coșul de fum cât va reieși el, dar au spus că ar fi de acord 

pentru termie, pentru că... Și aici este un mare ,,dacă”, vine în completare Primăria și pe 

tot sistemul creditul accesat este… 

Tariful, în privința tarifului, noi nu vom vota tariful, îl va vota Primăria 

Municipiului Ploiești, am înțeles undeva în luna iulie - după ce vor primi toate avizele 

necesare, vor veni în fața Primăriei pentru votarea tarifului. Din estimările pe care le 

avem la acest moment, vorbesc de tarif, nu vorbesc de ratrapaj, de datorie, de absolut 

nimic, ar trebui să fie undeva la 288-290 lei, plus TVA.  

 

Dl Vasile Pătrașcu 

S-a votat în țară, a fost 188 plus TVA. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

188?    

 

Dl Vasile Pătrașcu 

Plus TVA. 

 

Dna Ludmila Sfîrloagă 

288. 

 

Dl Vasile Pătrașcu 

188 a spus Văduva. 

 

Dl Eugen Ionică 

Nu cred... 

 

Dl Vasile Pătrașcu 

Mă rog, 288, poate că vor da subvenții. 

 

Dl Eugen Ionică 

Nu există... 

 

Dl Vasile Pătrașcu 

În iarna aceasta au spus 188, plus TVA. 

Dl Horia Victor Toma 

Probabil este prețul pe care îl va plăti populația. 



8 
 

 

Dl Vasile Pătrașcu 

Da, asta plătește populația. 

 

Dl Horia Victor Toma 

Este prețul pentru populație 188. 

 

Dl Eugen Ionică 

Și atunci înseamnă că trebuie să dea că se vor consuma de acum până..., de când 

se mărește tariful, din iulie până în decembrie se vor consuma în jur de 150 mii 

gigacalorii. Faceți un calcul: 150 mii gigacalorii, dacă împărțiți, vă iese 100 lei. Cam 

mult. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Prețul nu va putea avea modificări și vă citesc: ,,În perioada de valabilitate a 

reglementărilor ce stabilesc un preț reglementat pentru cantitățile de gaze naturale 

utilizate la producerea de energie termică în centralele de cogenerare și în centralele 

termice destinată consumului populației - deci, doar pentru populație vorbim -, 

operatorul va solicita ajustarea tarifului, dacă variația cumulată a elementelor de cost 

din formula de ajustare este de minim 5%, față de valoarea acestora luate în considerare 

la precedenta ajustare”. Deci, doar dacă influențele vor fi mai mari de 5% sau mai mici 

în cazul că... 

 

Dl Eugen Ionică 

Poate pentru că nu este specificat cum și este în ambele sensuri. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Da, dacă presupunem prin absurd că prețul gazului va scădea și va influența 

prețul final cu mai mult de 5%, putem solicita o ajustare în minus. 

 

Dl Dorin Tudora 

Deci, domnule președinte, acum s-a votat formula, nu s-a votat niciun tarif. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Da.  

Păi nici noi nu votăm niciun tarif. 

 

Dl Dorin Tudora 

Vorbeați de Consiliul local, ca să se înțeleagă. 

 

Dl Vasile Pătrașcu 

Hai să votăm și noi! 
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Dl Bogdan Andrei Toader 

Am înțeles.  

 Aș vrea să începem cu ordinea de zi, pentru ședința ,,de îndată” a Consiliului 

județean Prahova din 25 aprilie 2019, ora 15ºº, singurul proiect: ,,Proiect de hotărâre 

privind aprobarea prelungirii Contractului de delegare prin concesiune a  gestiunii 

serviciului public al Județului Prahova de alimentare cu energie termică produsă în mod 

centralizat în sistem producție-transport-distribuție pentru municipiul Ploiești nr. 

2776/5246 din 29.04.2004 și mandatarea Președintelui Consiliului Județean Prahova să 

semneze actul adițional” - proiect inițiat de subsemnatul. 

 Hotărârea are în interiorul ei: Expunerea de motive, Raportul comun al Direcției 

servicii și achiziții publice și Direcției juridic contencios și administrație publică, 

precum și Raportul Direcției economice prin care se propune aprobarea actului adițional 

numărul 4 la contractul delegare prin concesiune.  

În afară de prelungirea pe o perioadă de 3 ani și 14 zile, începând cu 01 mai 2019 

și până la 15 mai 2022, se împuternicește Președintele Consiliului județean să semneze 

actul adițional de delegare prin gestiune a serviciului public și avem articolul 2, 

paragraful (2) - orice alte prevederi contrare din Hotărârea Consiliului județean Prahova 

precedente, nr. 31, din 10.04.2019 se abrogă. 

Adică să nu intervină vreo prevedere care să combată prevederile de acum. 

Dacă sunt comentarii la acest punct?  

Poftim! 

 

Dl Vasile Pătrașcu 

Amendamentul de care am spus. Nu discutăm în acest... Investițiile - asta este tot. 

Nu face obiectul. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Cine este pentru ordinea de zi? Împotrivă? Abțineri?  

 

Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 27 voturi „pentru”, cu 

următoarea ordine de zi:   

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii Contractului de delegare 

prin concesiune a  gestiunii serviciului public al Județului Prahova de alimentare cu 

energie termică produsă în mod centralizat în sistem producție-transport-distribuție 

pentru municipiul Ploiești nr. 2776/5246 din 29.04.2004 și mandatarea Președintelui 

Consiliului Județean Prahova să semneze actul adițional - inițiat de domnul Bogdan 

Andrei Toader, președintele Consiliului județean Prahova. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Și eu sunt de acord cu amendamentul, dar nu se discută acum. Aici se propune o 

sumă. 
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Dl Vasile Pătrașcu 

Prelungire, da. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Bun. 

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate. 

 

Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 27 voturi „pentru”. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Aș vrea, ca înainte să închidem ședința, să știți că suntem în această situație și am 

ajuns în acest punct și în acest moment, datorită primarului Adrian Dobre și trebuie să 

știți asta, pentru că nu este o acuză politică, pentru că dacă toate forțele politice de aici: 

PMP, ALDE, PSD și PNL au înțeles că trebuie să trecem peste orgolii, vreau să vă spun 

că dumnealui nu a înțeles și să știți că o să spun asta de câte ori am ocazia. 

 

Dl Nicușor Răducanu 

Dați-mi voie să vă spun cu această problemă! 

Nu cumva luăm în calcul că nici PSD-ul, nici ALDE, nici celelalte partide nu au 

înțeles problemele orașului? Și acolo este un circ. Oare asta nu luăm în calcul? 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Totul depinde de conducător. Dacă șeful instituției prezintă corect datele către 

consilieri, eu sunt sigur că nu ar exista probleme - cum este și problema bugetului. De 

ce nu are Primăria buget aprobat până în acest moment? Pentru că nu a discutat cu 

cărțile pe masă. Eu sunt sigur că situația nu este una extraordinară.  

Am o întrebare: domnule Soiu, sunteți din Breaza. S-a aprobat bugetul la Breaza? 

 

Dl Mihail Iulian Soiu 

Sper să se fi aprobat... Că și acolo ce este... 

Vai de capul nostru. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Dar când a fost vorba de o decizie politică asumată de toate lumea - cum este 

bugetul - de obicei...  

 

Dl Mihail Iulian Soiu 

Domnule președinte, nu mai dați vina, că dacă e să luăm de la cei care conduc 

țara la ora actuală, suntem într-un impas total de doi ani de zile și ceva.  

Eu spun că nu ați făcut bine că ați deschis această discuție.  

 

Dl Bogdan Andrei Toader 
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Țara este în impas? 

Eu vă spun că nu sunt de acord cu dumneavoastră. 

 

Dl Mihail Iulian Soiu 

Păi, puteți să nu fiți de acord. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Dacă-mi spuneți și argumentați, eu sunt dispus să ascult orice comentariu. 

 

Dl Mihail Iulian Soiu 

Nu are rost acum, în pragul Paștelui, să ne supărăm pe chestiuni de genul acesta. 

Am votat și acum plecăm acasă și: ,,Sărbători fericite tuturor!” 

Nu avea rost să mai creăm acest impas în discuție. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Am înțeles. 

Domnule Enescu! 

 

Dl Rareș Dan Enescu 

Pentru tot ceea se întâmplă la Municipiul Ploiești, îi cer public demisia lui Dobre 

- pentru că degeaba a ajuns primar, că nu face ce trebuie pentru ploieșteni. Sunt 

ploieștean și știu  ce se întâmplă. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Domnului Dobre. 

 

Dl Rareș Dan Enescu 

Mulțumesc! 

 

Dl Eugen Ionică 

Aș dori să vorbesc și eu. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Domnul Eugen Ionică! 

 

Dl Eugen Ionică 

Mi se pare acum o vânătoare de vrăjitoare. Cred că acolo vina este împărțită - să 

nu uităm tot ce... 

 

Dl Rareș Dan Enescu 

Vrăjitoarea se află la Ploiești. Poate să plece. 
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Dl Eugen Ionică 

Nu. Nu este adevărat. Haideți să ne uităm și ce ați făcut în Consiliul local. Acolo 

este o discordie continuă. Acolo grupul pe partidul pe care-l reprezentați... 

 

Dl Rareș Dan Enescu 

O discordie pentru că PSD-ul prezintă exact realitatea pe care nu o face Dobre. 

Despre ce vorbim? 

 

Dl Eugen Ionică 

Lăsați-mă să vorbesc... 

 

Dl Rareș Dan Enescu 

Haideți să ne luăm: la Breaza nu e bine, colo nu e bine, în partea cealaltă nu e 

bine... 

 

Dl Eugen Ionică 

Gândiți-vă că ne-ați adus în situația în care ați tăiat o grămadă de bani din bugete, 

că dacă nu erau problemele acestea… 

 

Dl Rareș Dan Enescu 

Ratrapajul pe care nu îl plătește Municipiul Ploiești nu ține de Dobre cumva? Că 

doar pe mandatul lui nu s-a plătit. 

 

Dl Eugen Ionică 

Dar și bugetul se face de la București. Ați tăiat cu foarfeca - despre ce vorbiți? 

 

Dl Nicușor Răducanu 

Domnul Rareș, știți prea bine că i s-a pus pe tavă un teren pentru Spitalul 

Municipal. Știți prea bine că nu se dorește și vă spun de ce, iar colega dumneavoastră 

știe prea bine. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Ia spuneți! 

 

Dl Nicușor Răducanu 

Teama, e o teamă ca nu cumva laurii să-i ia Dobre și să nu-i ia altcineva. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Aș vrea să-i răspund domnului Răducanu. 

 

Dl Nicușor Răducanu 

Vă ascult. 




